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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 121/2009 

frá 4. desember 2009 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 
 
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt 
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í 
því sem hér fer á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 105/2009 frá 22. október 2009 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 202/2009 frá 16. 

mars 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 600/2005 að því er varðar notkun efnablöndu 
með Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 í fóðurblöndur sem 
innihalda lasalósíðnatríum (2). 

 
3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 203/2009 frá 16. 

mars 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1137/2007 að því er varðar notkun 
aukefnisins Bacillus subtilis (O35) í fóður sem inniheldur dekókínat og 
narasín/níkarbasín (3). 

 
4) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 214/2009 frá 18. 

mars 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1800/2004 að því er varðar skilmála leyfis 
fyrir aukefninu Cycostat 66G í fóður (4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 232/2009 frá 19. 

mars 2009 um leyfi fyrir nýrri notkun á Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 sem 
aukefni í fóður fyrir mjólkandi buffla (handhafi leyfis er Société Industrielle Lesaffre) (5). 

 
6) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 270/2009 frá 2. 

apríl 2009 um leyfi fyrir 6-fýtasa sem aukefni í fóður fyrir eldiskjúklinga (handhafi leyfis 
er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi er DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) (6). 

 
7) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2009 frá 2. 

apríl 2009 um leyfi fyrir blöndu endó-1,4-beta-xýlanasa og endó-1,4-beta-glúkanasa sem 
aukefni í fóður fyrir smágrísi sem búið er að venja undan, eldiskjúklinga, varphænur, 
eldiskalkúna og aliendur (handhafi leyfis er BASF SE) (7) með leiðréttingum sem birtust í 
Stjtíð. ESB L 94, 8.4.2009, bls. 112. 

 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 334, 17.12.2009, bls. 1, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 68, 17.12.2009, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 71, 17.3.2009, bls. 8. 
(3) Stjtíð. ESB L 71, 17.3.2009, bls. 11. 
(4) Stjtíð. ESB L 73, 19.3.2009, bls. 12. 
(5) Stjtíð. ESB L 74, 20.3.2009, bls. 14. 
(6) Stjtíð. ESB L 91, 3.4.2009, bls. 3. 
(7) Stjtíð. ESB L 91, 3.4.2009, bls. 5. 
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8) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 322/2009 frá 20. 
apríl 2009 um varanleg leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóður (8). 

 
9) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2009 frá 8. 

maí 2009 um leyfi fyrir nýrri notkun á efnablöndu með Bacillus cereus var. toyoi sem 
aukefni í fóður fyrir kanínur til undaneldis (handhafi leyfis er Rubinum S.A.) (9). 

 
10) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 379/2009 frá 8. 

maí 2009 um leyfi fyrir nýrri notkun á 6-fýtasa EC 3.1.3.26 sem aukefni í fóður fyrir 
eldiskjúklinga, eldiskalkúna, varphænur, aliendur, smágrísi (sem búið er að venja undan), 
eldissvín og gyltur (handhafi leyfis er Danisco Animal Nutrition, lögaðili er Danisco (UK) 
Limited) (10). 

 
11) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 386/2009 frá 12. 

maí 2009 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 með 
tilliti til þess að fastsetja nýjan virkan hóp aukefna í fóðri (11). 

 
12) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 403/2009 frá 14. 

maí 2009 um leyfi fyrir efnablöndu með L-valín sem aukefni í fóðri (12). 
 
13) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/8 EB frá 10. febrúar 

2009 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því 
er varðar hámarksgildi fyrir hníslalyf eða vefsvipungalyf sem óhjákvæmilega berast í fóður 
sem þau eru ekki ætluð í (13). 

 
14) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins. 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
II. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi bætist við í lið 1a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins EB nr. 1831/2003): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32009 R 0386: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 386/2009 frá 12. maí 
2009 (Stjtíð. ESB L 118, 13.5.2009, bls. 66).“ 

 
2. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1zzd (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1800/2004): 

„– 32009 R 0214: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 214/2009 frá 18. mars 
2009 (Stjtíð. ESB L 73, 19.3.2009, bls. 12).“ 

 
3. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1zzj (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

600/2005): 

                                                 
(8) Stjtíð. ESB L 101, 21.4.2009, bls. 9. 
(9) Stjtíð. ESB L 116, 9.5.2009, bls. 3. 
(10) Stjtíð. ESB L 116, 9.5.2009, bls. 6. 
(11) Stjtíð. ESB L 118, 13.5.2009, bls. 66. 
(12) Stjtíð. ESB L 120, 15.5.2009, bls. 3. 
(13) Stjtíð. ESB L 40, 11.2.2009, bls. 19. 
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„– 32009 R 0202: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 202/2009 frá 16. mars 
2009 (Stjtíð. ESB L 71, 17.3.2009, bls. 8).“ 

 
4. Eftirfarandi bætist við í lið 1zzzy (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1137/2007): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32009 R 0203: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 203/2009 frá 16. mars 
2009 (Stjtíð. ESB L 71, 17.3.2009, bls. 11).“ 

 
5. Eftirfarandi undirliður bætist við í 33. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2002/32/EB): 

„– 32009 L 0008: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/8 EB frá 10. febrúar 2009 
(Stjtíð. ESB L 40, 11.2.2009, bls. 19).“ 

 
6. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 1zzzzt (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 971/2008): 

„1zzzzu. 32009 R 0232: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 232/2009 frá 19. 
mars 2009 um leyfi fyrir nýrri notkun á Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 
sem aukefni í fóður fyrir mjólkandi buffla (handhafi leyfis er Société 
Industrielle Lesaffre) (Stjtíð. ESB L 74, 20.3.2009, bls. 14). 

1zzzzv. 32009 R 0270: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 270/2009 frá 2. 
apríl 2009 um leyfi fyrir 6-fýtasa sem aukefni í fóður fyrir eldiskjúklinga 
(handhafi leyfis er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi er DSM Nutritional 
Products Sp. Z o.o.) (Stjtíð. ESB L 91, 3.4.2009, bls. 3). 

1zzzzw. 32009 R 0271: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2009 frá 2. 
apríl 2009 um leyfi fyrir blöndu endó-1,4-beta-xýlanasa og endó-1,4-beta-
glúkanasa sem aukefni í fóður fyrir smágrísi sem búið er að venja undan, 
eldiskjúklinga, varphænur, eldiskalkúna og aliendur (handhafi leyfis er BASF 
SE) (Stjtíð. ESB L 91, 3.4.2009, bls. 5) með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. 
ESB L 94, 8.4.2009, bls. 112. 

1zzzzx. 32009 R 0322: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 322/2009 frá 20. 
apríl 2009 um varanleg leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóður (Stjtíð. ESB 
L 101, 21.4.2009, bls. 9). 

1zzzzy. 32009 R 0378: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2009 frá 8. 
maí 2009 um leyfi fyrir nýrri notkun á efnablöndu með Bacillus cereus var. 
toyoi sem aukefni í fóður fyrir kanínur til undaneldis (handhafi leyfis er 
Rubinum S.A.) (Stjtíð. ESB L 116, 9.5.2009, bls. 3). 

1zzzzz. 32009 R 0379: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 379/2009 frá 8. 
maí 2009 um leyfi fyrir nýrri notkun á 6-fýtasa EC 3.1.3.26 sem aukefni í fóður 
fyrir eldiskjúklinga, eldiskalkúna, varphænur, aliendur, smágrísi (sem búið er 
að venja undan), eldissvín og gyltur (handhafi leyfis er Danisco Animal 
Nutrition, lögaðili er Danisco (UK) Limited) (Stjtíð. ESB L 116, 9.5.2009, 
bls. 6). 

1zzzzza. 32009 R 0403: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 403/2009 frá 14. 
maí 2009 um leyfi fyrir efnablöndu með L-valín sem aukefni í fóðri (Stjtíð. 
ESB L 120, 15.5.2009, bls. 3).“ 
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2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 202/2009, 203/2009, 214/2009, 232/2009, 
270/2009, 271/2009, 322/2009, 378/2009, 379/2009, 386/2009 og 403/2009 og tilskipunar 
2009/8/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 
fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi 5. desember 2009 að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 
1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau. 
 

Gjört í Brussel 4. desember 2009. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
O.H. Sletnes 

formaður. 
 

                                                 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


